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Més de 30 joves han aprés un ofici

Els 34 alumnes que al llarg de 18
mesos han ocupat les Aules de
l’Escola Taller Ecologia i Medi Ambient de L’Hospitalet situada a
Bellvitge, van posar fi al curs el
passat 22 de març, amb el lliurament de diplomes a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Celestino Corbacho i de la directora provincial
de l’INEM, Maravillas Rojo. L’acte
també va servir per inaugurar el
jardí del carrer de l’Ermita (enfront
de les instal.lacions de l’Escola Taller) que els alumnes de jardineria
havien rehabilitat i la nova decoració del col.legi públic Ramon
Muntaner, obra dels alumnes de
pintura.
Aquests joves menors de 25
anys han aprés oficis com el de
jardiner, el de pintor, el de paleta,
o bé feines relacionades amb el medi ambient, a través dels quatre
mòduls que s’impartien a l’Escola,
creada amb la col.laboració de
l’Institut Municipal de Formació
Ocupacional (IMFO) i de l’Instituto
Nacional de Empleo (INEM). La primera part del curs va estar dedicada a la formació teòrica, mentre

que els darrers dotze mesos, els
estudiants, que van signar contractes d’aprenentatge amb l’Ajuntament, van passar a la pràctica, fent
feines d’interès ciutadà, com la rehabilitació de jardins, d’edificis o estudis medi ambientals, entre ells un
cens dels coloms de la ciutat i un
estudi de les deixalles.
La directora provincial de l’INEM,
Maravillas Rojo, va animar l’IMFO
a continuar treballant per superar
la barrera de l’atur a la ciutat. En
aquest sentit, l’alcalde Celestino
Corbacho va recordar que, tot i que
la ciutat compta amb la taxa d’atur
més baixa de Catalunya, encara
existeixen 12.000 aturats. Pensant
en ells, segons l’alcalde, “quan es
parla de Pedrosa, Granvía Sud o
de la Farga, ens mou una idea: que
aquestes zones es converteixin en
elements de producció, que hi hagi
indústria, amb l’objectiu de crear
llocs de treball”.
L’altra escola taller que l’IMFO
ha posat en funcionament a la ciutat en conveni amb l’INEM, ubicada a la Tecla Sala, i on estudien 50
alumnes, es clausurarà al maig de
1996. Aquesta escola està rehabilitant una part de la Tecla Sala.

Celestino Corbacho y Maravillas Rojo entregaron los diplomas a los alumnos de la escuela taller
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L’estudi sobre la composició dels
residus sòlids urbans de la ciutat
realitzat pel mòdul de medi ambient de l’Escola Taller ha arrribat
a la conclusió que els embalatges
de paper, cartró, plàstic i sobre tot
tetra-briks, tenen cada vegada més
presència en les nostres deixalles.
A través de l’anàlisi del contingut
de cent bosses d’escombreries recollides en diferents punts de la
ciutat, es constata que una d’aquestes bossa conté una mitjana d’un
65% de matèria orgànica, un 11,6%
de paper, un 7,7% de vidre, un 5%
de plàstic, un 2,5% de metall i un
0,2% de roba.

